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A budavidéki o-harmadkori képződmények.
Hantken Miksától.

(Előadatott a m. föleit, társulat szakülésén 1880. márcz. 3-án.)

Meg lévén győződve a mészkövek górcsői vizsgálatának fontossá
gáról, már több év óta foglalkozom a különböző magyarországi vidé
kekről és képződményekből való mészkövek és márgák górcsői tanul
mányozásával oly czélból, hogy az ezen vizsgálatok által nyert 
adatokat „Magyarország földtana“ czimti, készülőben levő munkám 
megírásánál felhasználhassam.

A megvizsgált mészkövek és márgák közé tartoznak a budavidéki 
ó-harmadkoriak, a melyeknek górcsői vizsgálata annál nagyobb érdek
kel bírt, a mennyiben már régibb időben a kérdéses képződmények 
agyagos kőzeteinek iszapolási maradékait behatóbb tanulmányaim tár
gyává tettem, s azoknak nagyfontosságu eredménye, melynek első 
sorban köszönhetjük a kérdéses képződmények földtani korának helyes 
felismerését, azzal biztatott, hogy a szilárd márgák és mészkövek 
górcsői vizsgálata is ismereteinket lényegesen bővíteni fogja. E czélból 
a szóban forgó kőzeteknek kétszáznál több finomcsiszolatát és ezekről 
60 photographiát készítettem. A photographiák a csiszolatoknak körül
belül négyszeresen nagyított képeit adják, melyeken az illető kőzetek 
szövete és alkatrészei feltűnnek. A hol az alkotó részek parányiságuk 
miatt négyszeres nagyításnál tisztán ki nem vehetők, ott a csiszolatnak 
egy kisebb része körülbelül harmiuezötszörösen nagyítva van elő- 
tííntetve.

A budavidéki ó-harmadkori mészkövek és márgák górcsői vizs
gálatának eredménye meglepő, amennyiben azokból kitűnik, hogy

1. azoknak alkotásában kizárólag szerves testek maradványai 
vesznek részt, és hogy

2. a szerves alkatrészek között olyanok is vannak, melyekről 
mindeddig tudomásunk nem volt.

Mint tudva van, Buda legközelebbi környékén az ó-harmadkori 
képződmény három főcsoportra oszlik, melyek petrografiailag különböz
nek egymástól; még pedig az első főcsoport kizárólag mészkövekből, a 
középső kiválókig mészmárgából és a felső főcsoport kiválólag tályag- 
ból áll. A mészmárgát tudvalevőleg budai márgának, a tályagot kis- 
czelli tályagnak és a mészköveket nnmmulit- vagy orbitoid-mészkövek-
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nek szoktuk nevezni. Ezen három főcsoport nincsen élesen elkülönítve, 
hanem átmegy egyik a másikba, sőt a budai márgában tiszta mészkő- 
padok is fordulnak elő.

A szilárd márgák és a mészkövek csiszolatainak górcsői vizsgá
latából mindenek előtt az tűnik ki, hogy azoknak alkotásában növényi 
és állati maradványok vesznek részt, és hogy ezen maradványok vala
mint a mészkövekben úgy a márgákban is ugyanazok, s hogy ennél
fogva a természeti viszonyok a kérdéses kőzetek lerakodási idejében 
lényegesen nem változtak.

A növény maradványokhoz, melyek a mészkövek és márgák össze
tételében lényegesen részt vesznek, tartoznak a L i t h o t h a m n i um 
mészalgák (azelőtt Nullipora), melyek most is némely tenger fenekén 
nagy mennyiségben tenyésznek és melyekre nézve a természetbúvárok 
sokáig nem voltak tisztában, váljon ezek ásványi kiválmányok vagy 
állatok-e, mig P h i 1 i p p i kimutatta az élő u. n. nulliporák növényi 
természetét. Későbben U n g e r  az úgynevezett Lajthamészkőben töme
gesen előforduló nulliporákat górcsőileg megvizsgálván, azt találta, 
hogy azok szerkezetökre nézve teljesen megegyeznek a Philippi által 
mészalgáknak ismert Lithothamniumnak nevezett növényekkel; későb
ben Gi i mbe l ,  a ki részletesen leirta a köviilt úgynevezett nulliporákat, 
kimutatta, hogy azok nagyban részt vesznek nemcsak a Lajthamészkő, 
hanem ó-harmadkori mészkő alkotásában is.

Hogy a budai mészkövekben a kérdéses mészalgák kisebb-nagyobb 
mennyiségben fellépnek, már régebben tudtuk, minthogy azok sajátszerü 
gömbös alakúknál fogva igen feltűnnek, a hol előfordulnak. Hogy pe
dig a lithotkamninm egyik legjelentékenyebb alkatrésze nemcsak a 
mészköveknek, hanem a budai márgának is, s kőzetalkotó tekintetben 
a nummuliteket és orbitoideákat, melyeket mindeddig a kérdéses mész
kövek leglényegesebb alkatrészeiül szoktunk tekinteni, jóval fölülmúlják 
a górcsői vizsgálatokból világosan kitűnik.

Ugyanis a lithothaniumok nemcsak egyes mészpadokat képeznek, 
melyekben gömbök alakjában könnyen felismerhetők, a mészkő csoport
ban valamint a márgában, hanem mint morzsalék, pehely alakban vala
mennyi mészkő és a márga legnagyobb részének alkotásában lényege
sen részt vesznek.

Lithothamnium képezte mészköveket találunk több helyen, neve
zetesen a Szépvölgyben, a hol az orbitoid- és nummulitmészkövek alatt 
feküsznek, vagy pedig a budai márgába vannak betelepülve, mint a 
Ferencz-árok elején.

A lithothaniummészkő tömött kőzet, gumós kiválmányokkal. Finom 
csiszolatai vagy gyűrűs, vagy hosszúra nyújtott szalag alakban mutat
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ják a lithothaniumok átmetszeteit, s ennélfogva sajátlagos szöveggel 
bírnak.

A lithothanium morzsaléka, mint már említettem, a mészkövek és 
a budai márga legnagyobb részének alkotásában lényegesen részt vesz, 
minthogy a morzsalék azon parányi szerves testecskék közül, melyek 
a kérdéses kőzetek tömegét képezik, melyekbe a többi nagyobb alakú 
szerves maradványok, mint uummulitok, orbitoidek és lithothanium- 
gömbök, bryozoa-törzsök stb. vannak beágyalva, nevezetes szere
pet visel.

A lithothamnium-morzsalék a finom csiszolatokon rendesen parányi 
szabálytalan pehely alakban tűnik fel, s sötét sziue által elüt az anyag 
többi részétől, azaz sötét foltokat képez. Nagyobb nagyításnál igen 
szépen láthatni a parányi, iv alakú sorokban elhelyezett sejteket. Néha 
a kőzetek friss törés-lapjain ezen pelyhek fehér pettyek alakjában tűn
nek fel. Néha a morzsalék durvább, s ha tömegesen részt vesz a kőzet 
alkotásában, sajátlagos szövegű mészköveket képez.

Az állati maradványok közül kiemelendők a foraminiferák, 
bryozoák és tüske alakú testecskék, melyeknek nagyobb része kétségen 
kívül szivacsoktól származik, kivált a budai márgában nevezetes sze
repet játszanak, amennyiben annak összetételében tetemesen részt 
vesznek, s ilyen esetben a márga górcsői szövegének sajátlagos jelleget 
kölcsönöznek, u. i. ilyen márgának górcsői szövege többé-kevésbbé 
vonalkás, a mi legjobban látható egy a kis-svábhegyi felső kőbányában 
gyűjtött márgadarab csiszolatáu. Ezen márgadarab egy Pecten biar- 
ritzensis-t is tartalmazott. Különben ilyen szivacs tüskék már a legalsó 
mészkőrétegekben jelentkeznek, ámbár itten kisebb mennyiségben.

A foraminiferák közül már régóta ismerjük a nagyobb alakuakat, 
azaz a nummulitokat és orbitoidákat.

A nummulitokat illetőleg ki kell emelnem, amit különben már 
..a budai márga“ czimü értekezésemben * megtettem, hogy a budai 
mészkőnek alsó osztályzatában fellépő uummulitok kiválólag a reczés, 
a budai márgában pedig kiválólag a vonalozott uummulitok osztályza
tába tartoznak.

Az alsó nummulitszint nummulitjai a következők :
Nummulites iutermedia d’ - A r c h.
Nummulites Fichteli M i c h e l * *
Nummulites vasca d’-Arcl i .

* A m. kir. fülelt, intézet évkönyve II. 1872. 107. 1.
* *  Az előtt ezen nummulitfajt Ntiimn. garansensis és Numm. Molli név alatt 

hoztam fel. Dr. de la Harpe szives közleményeinek köszönöm azon felvilágosítást, 
hogy a Numm. Garansensis és Fichteli ugyanezen faj, a Numm. Molli pedig más
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A budai márkában előforduló nummulitok, mint már emlitetfem. 
kizárólag a vonalozott nummulitok rétegcsoportjához tartoznak, melyek 
közül a korábbi értekezéseimben a Xumm. Staista d’Orb.  név alatt 
felhozott táj nralkodik. *

A reczés nummulitok az orbitoides mészkő alatti rétegekben ural
kodnak, a X. intermédia-rétegek tehát régiebbek az orbitoides-rétegeknél, 
i mit igen szépen láthatni a kis-svábhegyi kőbányákban, a hol a nummu- 
iit valamint az orbitoides rétegek fel vannak tárva.

Az orbitoid-rétegek fölötti márgákban a reczés nummulitok hiány
zanak, legalább mindeddig az ilyen rétegekben nem találtam sem Num. 
intermédiát, sem a Num. Fichtelit, hanem mint már fenébb emlitettem, a 
budai márgákban betelepült mészkő-rétegekben a Num. Staista d’Orb.- 
ban (Num. Boucheri de la Harpe) uralkodik.

Az Orbitoides papiracaea a Kis-Svábhegyen közvetlenül a Num. 
intermédia-rétegek feletti szintben igen nagy menyiségben fordul elő, 
annyira, hogy a mészkő összetételében tetemes részt vesz, s hogy ennél
fogva ezen rétegeket jogosan illeti meg az orbitoides mészkő elnevezés.

Az előbbiekben előadottak szerint az alsó rétegcsoportban, azaz a 
mészkő-csoportban az uralkodó nagyobb alakú szerves maradványok sze
rint háromféle mészkövet lehet megkülönböztetni, még pedig

lithothamnium-mészkövet, 
nummulit- és 
orbitoides-mészkövet.

Szorosan véve sem az egyik, sem a másik név nem illik az egész 
rétegcsoporta, hanem tágasb értelemben akármelyiket használhatjuk, ha 
a névvel nem az uralkodó maradványokat, hanem csak azt akarjuk ki
fejezni, hogy általában nummulitok vagy orbitoidák vagy lithothamniumok 
fordulnak benne elő.

A nummnlitokon és orbitoidákon kívül a többi foraminifera-nemek 
igen nevezetes szerepet viselnek a kérdéses mészkövek és márgák alko
tásit bán. Ugyanis ezek roppant nagy mennyiségben fordulnak elő, s a 
már említett lithothamniura-morzsalékkal, szivacs-tüskékkel és parányi

faj, mely nem is tartozik a reczés Nummulitok osztályához, s más színben is honos. 
Hogy pedig a kovácsi és kolozsvári vidéken előforduló Nummulitok egyrészét 
Numm. Mohinak vettem, onnan van, hogy d’Archiac munkájában ezen fajt a kolozs
vári vidékről idézi.

* Dr. de la Harpe a budai Numm. Staista d’Orb. var-t azonosítja egy a biar- 
ritzi rétegekben honos nummulitfajjal, melyet de la Harpe Numm. Bouchieri név 
alatt irt le (Description des Nummulites appartenants a la zóne supérieure des 
falaises de Biarritz. Bulletin de la Société de Bordeaux 1879. p. 79.)



bryozoákkal együtt képezik az alaptömeget, melyben a nagyobb alakú 
szerves testek vannak beágyalva.

A mészkövekben előforduló foraminiferák fajukra nézve teljesen 
megegyeznek a budai márgában előfordulókkal, nevezetesen az aránylag 
nagyobb alakúak közül az orbitoid- és nummulit-mészkövekben a követ
kező foraminifera fajokat lehetett biztosan meghatározni 

Clavulina Szabói H a n t k.
Dentalina Verneuilli d 0  r b.
Robulina cultrata d ’O r b.
Schizophora heringeusis G ü m b.
Rhynhospira irregularis H a n t  k.
Truneatulina grosserugosa G ii m b.

A parányi foraminiferák közül kiemelendők a globigerinák, melye
ket két fajban biztosan lehet felismerni

Globigerina bulloides d ’O r b.
„ triloba R e u s s.

Ezek már az orbitoid- és nummulit-mészkövekben lépnek fel, de 
legnagyobb mennyiségben a budai márgákban fordulnak elő.

A többi parányi foraminiferák kivált a textuláriák és a truneatu- 
liuák, rotaliák' és pulvinulinák._ Miliolideák ellenben ritkán fordulnak elő.

Hogy milyen nagy mennyiségben vesznek részt a foraminiferák a 
kérdéses kőzetek alkotásában, azt legjobban megítélhetjük, ha tekintetbe 
vesszük, hogy sokszor egy 10 □  mm. csiszolatban 50-nél több szabályos 
foraminiferaátmetszetet láthatni úgy, hogy többnyire azoknak neme biz
tosan meghatározható.

A mi a bryozoákat illeti, mindenek előtt ki kell- emelnem, hogy 
azok a kérdéses mészkövekben és márgákban általánosan el vauuak ter
jedve, és hogy mindazon bryozoa-fajok, melyeket a mészkövekben lehe
tett biztosan felismerni, a budai márgákban is előfordulnak; ilyen fajok 

Ceriopora globulus R e u s s.
Batopora multiradiata R e u s s.

Ezeknek átmetszetei annyira sajátságosak, hogy azoknak helyes 
meghatározása nem szenved kétséget. A parányi bryozoák közül neveze
tes szerepet viselnek a crisiák, a mennyiben ezek tetemes mennyiségben 
fordulnak elő, s ennélfogva a már említett többi szerves testeeskékkel a 
márgák és mészkövek alkotásában lényegesen részt vesznek. A górcsői 
vizsgálatokból kitűnik továbbá, hogy a bryozoa cyelostomata uralkodnak 
és ámbár a bryozoa eheilostomata is nagyobb mennyiségben vannak kép
viselve, mégis azokat mennyiségre nézve jóval felülmúlják.

A bryozoák legnagyobb része, nevezetesen membrauiporák, esehi-



dák. rrUidak. idim nideák, entalophorák csak töredékekben, ellenben a 
<-elle).rari; k. diast porideák és ceriporák ép állapotban fordulnak elő.

A ;dai márkacsoportnak némely rétegeiben bryozoák annyira 
" z e  va .v.ak halmozva, hogy ezeket bryozoa-rétegeknek nevezzük. Ilyen 
: • /. a-rétegek a budai márgacsoport több szintjében lépnek tel, és ezek 

vagy marhából vagy mészkőből állanak, s ennélfogva bryozoa-márgát és 
ry zoa-mészkövet lehet megkülönböztetni. A bryozoa-márga lényegében 

:»aki» budai márga, minthogy a budai márgában. ugyanazon bryozoa- 
:ajuk fordulnak elő, mint az úgynevezett bryozoa-márgában. A különbség 
vsak az, hogy amabban a bryozoák ritkábban, emebben pedig nagy 
mennyiségben vannak kifejlődve. Ellenben a bryozoa-márga főtömege, 
melybe a bryozatörzsök töredékei be vannak ágyalva, ugyanazon parányi 
szerves testecskékből áll, mint a typikus budai márga, melyben a bryozoák 
ritkábban fordulnak e l ő; tehát azonososak.

Ilyen bryozoás budai márga mint tudva van tetemes vastagságban 
a Szépvölgyben több helyen fordul elő.

Itten közvetlenül az orbitoid-mészkő rétegeken fekszik, s az orbi
toid-mészkő átmegy a bryozoa-márgába, tehát az alsó részében inkább 
mészkő, mint márga.

Hasonló márga, mely kizárólag bryozoákból áll, különben sokkal 
magasabb szintekben is előfordul, mint *a Józsefhegy keleti lejtőjén, az 
újlaki cementgyár közelébe a dr. Dobay-féle szőllő táján. Itt a felszínen 
a márga roppant nagy mennyiségben tartalmaz bryozoákat, s úgy lát
szik, hogy ezen körülménynél fogva e márga nem alkalmas a cement- 
mész előállítására, mert ott ezen bryozoa-márgán keresztül töbh aknát 
mélyesztettek, hogy az alatta fekvő, bryozoákban szűkölködő, typicus budai 
márgát kiaknázzák a cementgyár számára.

A cementkészitésnél használt márga csuszolatain látni, hogy annak 
tömege főleg parányi, többé-kevéshhé görbült fonalalaku, néha szétágazott 
testecskékből áll, melyeknek természete eddigelé biztosan még nem álla
pítható meg. K testeeskéken kívül nagyobb számmal globigerinák s rit
kábban másféle parányi foramiuifera és bryozoa, valamint lithothamnium 
fordul elő. E márgában vaskovand gömbök is előfordulnak.

A kérdéses márga fedőjében fellépő bryozoa-márgában a bryozoa 
töredékek halmazában nagyobb mennyiség globigerinák jelentkeznek 
azokon kívül homokos héjú foraminiferák, textulariák, truncatulinák és 
pulvinuliuák.

Mint a Józsefhegyen, még sok más helyen magasabb szintekben 
bryozoákban bővelkedő rétegek lépnek fel, mint a Kis-Svábhegyen. A 
Kis-Svábkegyen az orbitoid-mészkő felett, s ezzel váltakozva fellépő, 
többnyire borsó nagyságú gümbölyded dolomitdarabkákat tartalmazó
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conglomerát kötanyaga szintén nagy mennyiségben tartalmaz bryozoákat. 
A bryozoák elterjednek a conglomerát felett fekvő márgába. Egyik kő
bányában a bryozoákban bővelkedő márga felett egy durva conglomerát 
fekszik, melybe egy márgaréteg van betelepülve. A conglomerát felett 
következik újból márga.

Ezen márga typicus budai márga —■ azaz nagyobb alakú bryozoa 
töredékeket nem tartalmaz — és annak tömege kizárólag parányi szer
ves testecskékből, még pedig parányi foraminiferákból, bryozoából, szi- 
vaestüskékből és lithotbamniumból áll.

Ezen márgaesoportból származnak azon márga példán vök, melyeket 
a Kis-,Svábhegy egyik kőbányájában találtam, s melyek közül egy pél
dány Peeten biaritzensis-t, másik egy a kisczelli tályagban előfordulóval 
megegyező Pinuá-t és a harmadik a szintén a kisczelli tályagban honos 
Sequia Sternbergi-t tartalmazza.

Ezen márgadarabok finom csiszolatai a márga ugyanazon parányi 
szerves testecskékből való összetételét mutatják, mint a milyennel a 
fentebbi márga bir, — azaz a typicus budai márga alkotását.

A szóban forgó márgára következik a Kis-Svábhegy tetején egy 
fehéres mészkő, mely mállott felületén számos bryozoatöredéket mutat. 
A felületén kivehető bryozoák közül a B a t a p o r a  múl  t a r a  d i á t  át  
több példányban lehetett felismerni. Ezen mészkő finomcsiszolatai pedig 
annnak ugyanazon alkotását mutatják, mint melylyel a már említett 
józsethegyi bryozoa-márga bir. Ugyanis annak alkotásában nagyobb 
bryozoatöredékek halmazában parányi foraminiferák ezek közül globige- 
rinák, továbbá parányi bryozoák, lithothamnium és szivacstüskék for
dulnak elő.

Az imént- tárgyalt bryozoa-mészkőre következik újra typicus budai 
márga, mely a mészkő alatt fekvő márgával alkotó részeire nézve telje
sen megegyezik.

A bryozoa-mészkő alatt fekvő szilárd márgerétegek közé földes 
márga is van települve, melynek iszapolási maradékában legnagyobb 
részben a kisczelli tályagéval megegyező foraminiíerákat találtam.

A Kis-,Svábhegy délkeleti oldalán levő kőbányában a typicus budai 
márga többé-kevésbbé szilárd rétegei szépen vannak feltárva. Ezen 
márga alkatrészei szintén szerves eredetűek s teljesen megegyeznek a 
Kis-Svábhegy tetején előforduló imént tárgyalt márgával.

Igen érdekes kifejlődéssel bir a Kis-Svábhegy alján, annak keleti 
oldalán a Balassa-féle szőllők melletti árokban előforduló budai márga. 
Itten több egymással váltakozó, iszapolliató puhább és szilárd, finom 
vagy pedig durvaszemti márga és márgamészkőréteg vau feltárva.

Az iszapolliató márga egyik vékony rétegében nagy mennyiségben



kitűnő megtartási állapotú forominiferák és bryozoák fordulnak elő, me
lyeknek jegyzékét már közöltem a „budai márga“ czimii értekezésemben. 
A szilárd márga és mészkő íinomcsiszolatainak képei teljesen megegyez
nek a Svábhegy tetején előforduló, az előbbiekben tárgyalt márga és 
mészkő r-iszolataiuak képeivel, azaz azt mutatják, hogy anyaguk ugyan
azon szerves testeeskékbŐl áll. A finom szemcséjű márga és mészkő itt 
i' kiválókig parányi foraminifera- bryozoa- lithothamniumból és szivacs- 
tu'kékből áll. A durvaszemű mészkő alkotásában nagyobb lithothamuium 
töredékek, és a foraminiferák közül numnmlitok és orbitoidák vesznek részt. 
Mint ezt már említettem a nummulitok kizárólag a vonatozott nummuli- 
tok csoportjába tartoznak. Reezés nummulitok teljesen liiányzani látsza
nak, minthogy mindeddig egyet sem tudtam találni a rétegekben.

Hasonló viszonyokat találunk a Szépvölgyben a Ferencz-árok elején, 
a hol a bryozoa-rétegek felett levő typicus budai márgába hasonló mész- 
kőpad van települve, mint a Kis-Svábhegy tetején és annak alján, a 
Balassa-féle szellő melletti árokban. Itt is a mészkő alkotásában puszta 
szemmel kivehető lithothamuium és bryozoatöredékek, valamint vonatozott 
nummulitok és orbitoideák vesznek részt.

Hasonló mészkőrétegeket találni továbbá a Szépvölgybeu a régi 
temető mellett elhúzódó főárokba beszakadó» árokban, a Zúgligctben, a 
Fáczánhoz vezető utón, a Kis-Svábhegy és Laszlovszky hegy között a 
Fáczánhoz vezető utón s még több helyen.

Mindezen márgák és mészkövek ugyanazon természetűek azaz 
ugyanazon szerves testeeskékbŐl vannak alkotva, s ennélfogva csakis 
ugyanazon földtani korba tartoznak. Ez megállapított, megdönthetleu tény, 
melyet semmiféle okoskodások nem változtathatnak meg. Ezen körülmény
nél fogva igen hibás és helytelen azon földtani térkép, mely a „város
ligeti artézi kút“, valamint a Budapest főváros által a magyar orvosok 
és természetvizsgálók XX-ik nagygyűlése alkalmával kiadott „Budapest 
és környéke természetrajzi orvosi és közművelődési leírása“ ezimü, kü
lönben kiváló értékű munkákhoz van hozzá csatolva. Ezen térképen 
ugyanis az imént tárgyalt rétegek, melyek csakis ugyanazon képződmé
nyekbe valók, részint az eocénba, részint az oligocénba vannak behe
lyezve, még pedig a Kis-Svábhegy tetején, valamint a fogaskerekű vasút 
első állomása és a Doctorkut között a vasút mentében előforduló typicus 
budai márga, melybe a bryoza mészkövek vannak települve „ b r y o z o a -  
m á r g a  é s  n u m m u l i t m é s z k ő “ gyűjtőnév alatt mint eoeen rétegek 
vörös színnel, a Balassa-féle szellő mellett föllépő budai márga pedig, 
melybe szintén bryozoamészkő van betelepülve, továbbá a jözsefhegyi 
bryozoa-márga „ k i s c z e l l i  t á l y a g  és  b u d a i  m á r g a “ gyűjtőnév 
alatt mint oligocen rétegek zöld szilinél vannak jelölve.
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Hogy a bryozoa-márga el nem különíthető a budai márgától, 
minthogy a bryozoa-márga lényegében csakis budai márga és a különb
ség csak abban áll, hogy a budai márgában kisebb mennyiségben elő
fordul*) bryozoák az u. n. bryozoa-márgában nagy mennyiségben fordul
nak elő, már kimutatóm a „budai márga“ ezimíi értekezésemben. * En
nélfogva a kérdéses bry ozoa-márgának a nummulitrétegekkel és budai 
margónak a kis-czelli tályaggal való csoportosítása merően helytelen.

A helyes felosztást maga a természet szabta meg a kérdésben 
álló rétegcsoportok petrographiai különbsége által, melyeknek mindegyike, 
ámbár a többiekkel szoros kapcsolatban vau is, palaeontologiailag is 
önállónak bizonyult be. S ezen felosztás szerint van: kis-czelli tályag, 
budai márga és az u. n. nummulit- vagy orbitoid-mész.

Ezen kis —  különben előadásom tárgyával összefüggő — eltérés 
után átmegyek a kérdéses mészkövek és márgák természetének folyta
tólagos tárgyalására. A mint már előadtam, a kérdéses kőzetek alkotá
sában kiválólag parányi szerves testecskék vesznek részt, még pedig 
íoraminiferák, bryozoák, szivacstüskék, lithothamnium és más, természe
tükre nézve biztosan meg nem határozható testecskék. Ritkábban ostra- 
kódák is fordulnak elő. Ezek képezik, mint már említettem, a főtömeget, 
melybe a nagyobb alakú szerves maradványok vannak beágyalva. Ezek 
közül a nummulitok, orbitoidák és lithothamnium és bryozoák azok, mt 
lyek nagyobb mennyiségben bizonyos rétegekben lépvén fel, ezeknek 
sajátságos palaeontologiai jelleget kölcsönöznek, úgy hogy orbitoid-, uum- 
mulit-, lithothamnium- és bryozoa-mészkövet vagy márgát lehet megkü
lönböztetni. Ezen némely rétegben nagyobb mennyiségben fellépő ma
radványokon kívül vannak más, a tömeget képező parányi testecskékbez

* E munkában kimutattam, hogy azon szerves maradványok, melyekről Hof- 
mann ur azt állítja, hogy csak az u n. bryozoa-márgában fordulnak elő, a budai 
márgában pedig nem, csakugyan előfordulnak az utóbbiban is. Azóta a kérdéses 
rétegek és kis-celli tályag tüskönczei megboldogult P á v a y Elek által egy külön 
értekezésben (Budai márga ásatag tüskönczei a m. k. földt. intézet évkönyve Ili. 2. 
1875.) leírattak. Az ottan leirt tüskönezök közül a Sehizaster Lorioli (Schizaster 
rimosus Hof. non d’Arch.) fajon kívül, melyet Hofmann ur csak az u. n. bryozoa- 
márgában előfordulónak állít, még fordulnak elő a következő fajok, melyek a budai 
márgában vagy a kis-czelli tályagban is honosak:

Cidaris subularis d ’A rc h .
„ pseudoserrata G o tt.

Echinocyamus dacicus P á v.
Periaster Széchenyi P á v.
Toxobrissus Hajnaldi P á v.
Deakia rotundata P  á v.

,, ovata P á v.
Macropueustes Hantkeni P á v. (Mogyoros.)
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kéj»e>r nagyobb alakú maradványok, melyek kőzettani tekintetben ugyan 
nem bírnak nagyobb fontossággal, melyre azonban a csiszolatokban néha 
gyakrabban akadunk. Ezek eckinoideák tüskéi és crincddea táblácskák. 
Ezek jelenlétét átmetszeteik reczés szerkezéténél fogva igen könnyen 
felismerhetni.

Az imént tárgyalt parányi testecskék egyébiránt különböző mér
tekben vesznek részt a különböző rétegek kőzeteinek alkotásában : né
melyikben a bryozoák, másokban a foraminiferák vagy lithothamniumok 
uralkodnak, sőt vannak mészkövek és márgák is, melyekben a szerves 
testecskék igen ritkán lépnek fel, úgy hogy azok tömege nem szerves, 
hanem ásványi eredetű. Ilyen rétegek azonban alárendelt szerepet visel
nek a kérdéses rétegcsoport alkotásában. Ide tartozó mészkövet találtam 
a Szépvölgyben a nagy kőbánya közelében. E mészkő csiszolataiu csak 
néha látni a fentebb felhozott parányi testecskék egyikének vagy másiká
nak átmetszetét. Ugyanazon völgyben találtam egy helyen egy, bryozea- 
rétegek közt települt savval igen keveset pezsgő márgát, melyben a kér
déses testecskék nyomát sem találtam, minélfogva ez a kőzet valószínű
leg nem is márga, hanem tufa.

A budai márga és a nummulit-mészkövek górcsői vizsgálatainak 
az előbbiekben előadott eredményéből kitűnik, hogy mind a két kőzet 
anyaga ugyanazon parányi testecskék bői van alkotva, hogy ennélfogva 
a kérdéses kőzetek lerakodási idejében a budavidéki tenger természeti vi
szonyainak l é n y e g e s  változása nem állott be, azaz, hogy a tenger 
mélysége lényegesen nem változott; mert tudjuk, hogy a tenger mély
sége igen beható befolyással vau a parányi szerves testecskék világára 
is. Ha továbbá tekintetbe vesszük, hogy a mészkövek alkotásában a 
mészalgák nagyobb mértékben vesznek részt, mint a budai márgában, a 
melyben foraminiferák és bryozoák uralkodnak, és hogy a globigeriuák, 
melyekről a mostani tengerekben tett észleletek alapján tudjuk, hogy 
nagyobb mélységben legjobban tenyésznek, a budai márgában mind
inkább szaporodnak, helyesen következtethetjük, hogy a kérdéses kőze
tek lerakodási idejében Buda vidékén a tenger feneke lassanként mind
inkább sülyedt, mely lassankénti sülyedés a kis-czelli tályag lerakodási 
idejében is folytonosan tartott, s igy a végeredményben a lithothamnium 
tenyészési feltételei teljesen megszűntek, s a bryozoákéi sokkal kedve- 
zőtleuebbeké váltak, úgy hogy azok a kis-czeli tályagban csak ritkábban 
fordulnak elő. E három rétegcsoport tehát egy önálló egészet képez, 
mely valamint az alatta, úgy a felette levő rétegcsoportoktól is lénye
gesen különbözik.

Hogy mennyire különbözik e rétegcsoport a régibb harmadkori 
képződménytől, legjobban kitűnik, ha a budakeszi eoceu rétegeket,
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melyeknek támláját Hof maun nr a „buda-kovácsii hegység" cziinii 
értekezésében ismertette, összehasonlítjuk a kérdéses rétegcsoportokkal.

Egyik, két év előtt Budakeszire tett kirándulás alkalmával a 
helytálló márgarétegek között találtam egyet, mely nagyobb mennyi
ségben tartalmaz L u c i n a  c o n c e n t r i e á  t. Ebben a rétegben nagy 
mennyiségben a már Hofmann ur által említett milliolideák fordul
nak elő.

A tiuomcsiszolatok fényképei pedig első tekintetre határozott 
különbséget mutatnak, melynélfogva mindjárt észreveszsziik, hogy egé
szen eltérő kőzetekkel vau dolgunk. Ugyanis csaknem valamennyi 
csiszolaton látunk szivacsféle testecskéket, melyek teljesen hiányzanak 
a fentebb tárgyalt nummulitkőzetekben és budai márgábau. A górcső 
alatt látunk roppant nagy mennyiségben milliolideákat, melyek az imént 
említett kőzetekben csak igeu ritkán fordulnak elő, s a többi parányi 
szerves testecskék közül egyik sem juttatja eszünkbe a budai márga 
vagy a nummulitmészkőben előfordulóknak valamelyikét.

Ugyanazon helyen találtam egy mészkődarabot, mely nagyobb 
mennyiségben Mytilust tartalmaz. Ez a mészkődarab kétségen kívül 
az imént említett márga közelében fordul elő, de nagy omlás elfedte 
az egész helyet, úgy hogy azon réteget, melyből a kérdéses mészkő 
származott, nem találtam. Ez a mészkő kétségen kivid szintén a kér
déses eocenmárga rétegcsoportjába tartozik. Ugyanis a mészkő csiszo- 
latainak fényképei sok kagylóátmetszetet mutatnak, de már szabad 
szemmel is lehet oly testecskéket kivenni, melyek a budai márgábau 
és a nummulitmészkőben soha sem fordulnak elő.

Ezen testecskék átmetszetei háromfélék, azaz korong, harang és 
pálczika alakúak.

A korougalaku átmetszetek több egymást körülfogó körből álla
nak, melyeknek közei sugaras vonalak által kamrákra vaunak osztva. 
Minthogy ezeu átmetszetek mindig köralakuak, feltehető, hogy a tes
tecske, melyből ezeu átmetszetek származnak, tekealaku s ezeu esetben 
több egymásba helyezett sphaeroidból áll. Ezeu átmetszetek radiola- 
riákra emlékeztetnek.

A kúpalaku átmetszetek falaiban észrevenni üregeket, melyek, 
úgy látszik, kifelé szétágaznak. Ezek nagyon emlékeztetnek dactylopo- 
rideákra, melyek a párisi eoceu rétegekben gyakran fordulnak elő.

A pálczika alakú átmetszetek reczés szerkezetet mutatnak, mint 
milyennel az orbitulitesek bírnak.

Ezen testecskéken kivid, melyeket a csiszolatok fényképein szabad 
szemmel vagy közönséges nagyitó üveggel jól ki lehet venni, a mészkő 
tömege roppant nagy mennyiségben milliolideákat tartalmaz. Igen rit



kán másféle foramineferák is fordulnak elő, de azok mind a budai 
marira é- a/, orbitoid- és nummulitmészkövekben előfordulóktól lényege
sen elférnek.

A szétban forgó budakeszi eocenmárga és mészkő faunájukra 
nézve semmiféle kapcsolatban nem állanak a bu da vidéki márga- és 
mészkövekkel.

Most, úgy hiszem, könnyen eldönthetni azon kérdést, hogy, ha a 
kisczelli tályagot és a budai márgákat az oligocenbe és a kérdéses 
budakeszi rétegeket az eocenbe helyezzük, az orbitoid- és nummulit- 
mészkövek melyik földtani korba sorolandók. Világos, hogy csak azon 
földtani korba, melybe azon rétegeket sorozzuk, melyekkel faunájukra 
uézve rokonságot mutatnak, nem pedig oly földtani korba, melybe oly 
rétegeket helyezünk, melyek faunájukra nézve a legkisebb rokonságot 
sem mutatják.

Az orbitoid- és nummulitmészkő, mint az előbbiekben kimutattam, 
bryozoák- és foraminiferákra nézve a legnagyobb rokonságot mutatja a 
budai márgával, s ennélfogva a íoraminiferákat illetőleg a kisczelli 
tályaggal is. A kisczelli tályag néhány jellemző puhányfaja a mogyo
rósi rétegekben, melyek a budai orbitoid mészkőnek telelnek meg, is 
fordul elő. Ezek a következők :

Terebratulina semistriata L eyrn.
Pholadomia subalpiua G ii m b.
Pecten Bronni M a y.
Nautilus liugulatus B u c h .

Ezen palaeontologiai jellegeknél fogva én a kérdéses uummulit- 
és orbitoidrétegeket ugyanazon főcsoportba helyezem, melybe a budai 
és kisczelli tályag tartoznak, s minthogy a harmadkori képződménynek 
Beyrich által felállított felosztását, azaz oligoeent elfogadom -— az 
oligocenbe helyezem. Már ,,a budai márga“ czimü értekezésemben ki
emelem, hogy a harmadkon képződmény osztályozására nézve általáno
san elfogadott megállapodás még nem történt, hogy vannak oly geo- 
logok, a kik az oligoeent nem fogadják el, mint például Hébert a híres 
tranczia geolog. Ilyen geologok helyesen helyezik a kérdéses réteg- 
esoportot a felső eocénba, ha pedig az oligocént elfogadjuk és a kis
czelli tályagot és budai márgát az oligocénbe helyezzük: akkor szük
ségképen oda kell az orbitoid- és nummulitmészköveket is sorolni, mert 
ezen rétegcsoportok palaeontologiai jellegeken nyugvó elválasztkatlan 
egészet képezuek, mely valamint a régibb, úgy a fiatalabb harmadkori 
rétegekre nézve is tagadhatatlan önállósággal bir.


